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PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 064/2019 - CONVITE Nº 001/2019 
 

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO 

 
Aos doze dias do mês de julho de 2019, às 09:30 horas, na Secretaria da Prefeitura Municipal de 

Cunha, reuniu-se a Comissão de Licitação, para proceder a abertura dos envelopes de “habilitação” 

e "proposta comercial" oferecidas à licitação modalidade Convite número 001/2019, para 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ROÇADA, CAPINAGEM, REMOÇÃO, 

ABERTURA DE VALAS E DESENTUPIMENTO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E GALERIAS 

DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS (RURAL E URBANA) DO MUNICÍPIO, CONFORME 

AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Nos 

termos do parágrafo 3º do artigo 22 da Lei de Licitações e Contratos, cópia do presente edital foi 

afixada nos locais de costume e além de envio às seguintes empresas: PEDRO L MONTEIRO 

SERVIÇOS DE ALVENARIA ME, FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS DE ENGENHARIA 

EIRELI, ROBERTO DA SILVA JÚNIOR. Todas as apresentaram os envelopes contendo a 

habilitação e proposta comercial e os representantes não se fizeram presentes na Sessão Pública 

através dos representante legais. Todas as empresas estão enquadradas como EPP/ME podendo 

utilizar das prerrogativas garantidas pela Lei Complementar 123/2006. Em seguida, a comissão 

iniciou os trabalhos com a abertura dos envelopes referentes aos documentos de “Habilitação” dos 

licitantes participantes, rubricado por todos os presentes. A Comissão procedeu então a verificação 

e análise dos documentos de Habilitação, que constatou a regularidade de habilitação de todas as 

empresas participantes. Encerrada a fase de habilitação, passou-se à abertura do envelope 

“Proposta Comercial”, a Comissão procedeu a abertura do invólucro e procedeu à verificação e 

análise da aceitabilidade das propostas, que constatou a regularidade de todas as empresas 

participantes, elaborando o quadro contendo a tabela de preços e a classificação total das 

propostas, conforme segue abaixo. 

 

Descrição do Produto 

Preço Total R$ / Classificação 
PEDRO L MONTEIRO 

SERVIÇOS DE ALVENARIA 
ME 

FORTE ADMINISTRACAO E 
SERVICOS DE ENGENHARIA 

EIRELI  
ROBERTO DA SILVA JÚNIOR 

Vl. Total Class. Vl. Total Class. Vl. Total Class. 

LOTE 1 – ABERTURA DE VALAS R$ 11.625,00 1º R$ 12.450,00 2º R$ 12.825,00 3º 

LOTE 2 – ROÇADA R$ 47.970,00 1º R$ 51.660,00 2º R$ 52.890,00 3º 

LOTE 3 – CERCAS R$ 7.585,00 1º R$ 8.050,00 2º R$ 8.290,00 3º 

LOTE 4 – EQUIPE DE CONSERVAÇÃO R$ 87.493,50 1º R$ 91.500,00 2º R$ 94.079,00 3º 

 

Conforme estabelecidos no edital, os preços propostos incluem todos os custos necessários ao 

cumprimento do objeto desta licitação, incluindo todos os serviços, tributos incidentes, encargos 

diversos, emolumentos, seguros, deslocamento de pessoal e quaisquer outras despesas que 

incidam ou venham a incidir sobre o custo final dos produtos. Não foi necessária a suspensão da 

reunião para análise das propostas ou realização de diligências ou consultas. Conforme pesquisa 
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de preços realizada pela Comissão, em sites e revistas especializadas, os preços apresentados são 

compatíveis com os preços e mercado, bem como não houve proposta com preços manifestamente 

inexeqüíveis. Tendo em vista a inexistência de interposição de recurso por parte dos presentes e do 

critério de menor preço e qualidade similar dos produtos, a Comissão considerou vencedora a 

empresa licitante: PEDRO L MONTEIRO SERVIÇOS DE ALVENARIA ME, vencedor dos Lotes 1, 

2, 3 e 4 pelo preço global de R$ 154.673,50 (cento e cinqüenta e quatro mil, seiscentos e 

setenta e três reais e cinqüenta centavos). Como os representantes da empresa participantes 

não estavam presentes a Sessão Pública, será aberto o prazo recursal de acordo com o art. 109 da 

Lei de Licitações. Após o prazo não havendo interesse de interposição de recurso por parte dos 

licitantes e do critério de menor preço e qualidade similar dos serviços, a Comissão poderá 

proceder a ADJUDICAÇÃO do resultado, e em seguida o processo será encaminhado ao Senhor 

Prefeito Municipal, que nos termos da Lei poderá HOMOLOGAR o resultado, ou REVOGAR a 

licitação, havendo interesse público decorrente de fato superveniente pertinente e suficiente. E, 

para constar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada por todos os presentes.  

 

Cunha, 12 de Julho de 2019. 

 

 

COMISSÃO: 
 
 

 
_______________________ _______________________ ________________________ 

 
 
 
 
 
 


